
CURLCODE

Bezprzewodowa, automatyczna lokówka do włosów

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Droga Klientko,
dziękujemy za zakup naszego produktu. 

Oto najnowsza, bezprzewodowa lokówka, dzięki której można tworzyć wspaniałe 
fale w dowolnym miejscu i czasie – wystarczy nacisnąć przycisk! 

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. 
Przed użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.

Dystrybutor: HS plus, d.o.o                                                   Kraj pochodzenia: Chiny



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 x bezprzewodowa, automatyczna lokówka do 
włosów 
2 x spinka do włosów
1 x grzebień do włosów
1 x kabel USB do ładowania
1 x etui do przechowywania 
1 x instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA:

Napięcie znamionowe: 5 V DC
Moc: 34 W
Pojemność akumulatora: 5200 mAh, 3,6 V
Typ akumulatora: Akumulator litowo-jonowy 
Czas ładowania: 3,5–4 godziny

OSTRZEŻENIA

∑ Produkt ten nie może być używany przez dzieci ani osoby o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a 
także przez osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że 
używają go pod nadzorem. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się 
urządzeniami elektrycznymi. 

∑ To urządzenie nie jest wodoodporne.
∑ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
∑ Nie używać kabla USB, jeśli jest uszkodzony. Należy wymienić go na 

nowy. 
∑ Jeśli podczas użytkowania pojawi się dym lub iskry, należy natychmiast 

odłączyć urządzenie od zasilania i powiadomić serwis posprzedażowy. 
∑ Po włączeniu zasilania nie należy dotykać ręką panelu termicznego, aby 

uniknąć poparzeń. 
∑ Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania. 
∑ Produkt służy głównie do użytku domowego i nie powinien być używany 

w celach profesjonalnych.
∑ Używać zgodnie z instrukcją obsługi. 



OSTRZEŻENIE!
Podczas korzystania z urządzenia nie zbliżać się do wanny,
umywalki ani naczyń z wodą. Nie należy wlewać wody ani innych 
płynów do urządzenia. Jeśli urządzenie przypadkowo wpadnie do 
wody, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Nie należy 

dotykać zamoczonego i podłączonego urządzenia. 

CZĘŚCI

1. Element grzejny z powłoką ceramiczną
2. Komora lokowania
3. Przycisk Start
4. Ustawienia kierunku skrętu
5. Temperatura
6. Wskaźnik akumulatora
7. Czas
8. Przycisk regulacji
9. Przycisk wł. / wył. (ustawiania / potwierdzania)

SPOSÓB ŁADOWANIA

Przed ładowaniem, należy wyłączyć urządzenie, a następnie podłączyć je do 
zasilania.

1. Podłączyć jeden koniec kabla ładującego USB do spodu lokówki, a drugi 
do wejścia USB komputera stacjonarnego, laptopa, urządzenia 
ładującego lub powerbanku. *Należy pamiętać, by nie używać urządzeń 
ładujących o napięciu wyjściowym większym niż 5 V (prąd stały).



2. Podczas ładowania ikona akumulatora na ekranie LCD zacznie migać. 
Oznacza to, że lokówka jest ładowana. 

3. Urządzenie zostanie w pełni naładowane po około 4 godzinach od 
podłączenia, a ikona akumulatora wskaże jego stan. Po pełnym 
naładowaniu urządzenia można używać przez około 50 minut. 
*Po naładowaniu należy odłączyć urządzenie, aby nie dopuścić do 
przeładowania i nie obniżyć żywotności akumulatora. 

4. Używanie urządzenia podczas ładowania jest surowo zabronione. 
Podczas ładowania lokówki nie należy jej włączać, aby nie uszkodzić 
akumulatora ani urządzenia ładującego. 

Uwaga: Nawet jeśli urządzenie nie jest regularnie używane, należy ładować je 
raz na dwa miesiące, aby nie obniżyć żywotności baterii.

DOSTĘPNE FUNKCJE

WYŁĄCZANIE I WŁĄCZANIE: Należy nacisnąć przycisk uruchamiający i przytrzymać 
go przez 3 sekundy. 

REGULACJA TEMPERATURY:  Kiedy urządzenie jest włączone należy nacisnąć 
przycisk ustawień, wskazanie temperatury zacznie migać na wyświetlaczu. 
Następnie należy nacisnąć przycisk regulacji, aby ustawić żądaną temperaturę 
(temperaturę można regulować w zakresie od 150°C do 200°C).

KIERUNEK SKRĘTU: Kiedy urządzenie jest włączone należy dwukrotnie nacisnąć 
przycisk ustawień, kierunek skrętu (lewo/prawo) zacznie migać na wyświetlaczu. 
Następnie należy nacisnąć przycisk regulacji, by wybrać kierunek skrętu (L – w 
lewo, R – w prawo). 

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY °C I °F: Kiedy urządzenie jest włączone należy trzykrotnie 
nacisnąć przycisk ustawień, na wyświetlaczu zacznie migać °C. Należy nacisnąć 
przycisk regulacji, by wybrać jednostkę temperatury (°C – stopnie Celsjusza, °F –
stopnie Fahrenheita). 

REGULACJA CZASU NAGRZEWANIA: Kiedy urządzenie jest włączone należy 
czterokrotnie nacisnąć przycisk ustawień, wyświetlony zostanie czas nagrzewania 
w sekundach. Następnie należy nacisnąć przycisk regulacji, aby ustawić żądany 
czas nagrzewania (8, 10, 12, 14,16 lub 18 sekund).



UŻYTKOWANIE

Przed użyciem lokówki zaleca się rozczesanie włosów, aby ograniczyć ich 
splątanie.

1. Następnie należy nacisnąć przycisk uruchamiający i 
przytrzymać go przez 3 sekundy, by włączyć urządzenie. 
Wyświetlacz LED zaświeci się. 
2. Wskaźnik ogrzewania zacznie migać, a urządzenie 
zacznie automatycznie nagrzewać się do domyślnej 
temperatury (150°C). 
3. Po około 1 minucie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a 
lampka wskaźnika będzie świecić światłem ciągłym. 
Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do użycia. 
Można dostosować ustawienia urządzenia do własnych 
potrzeb:

Regulacja temperatury: 150–200°C
Czas nagrzewania w sekundach: 8, 10, 
12, 14,16,18 

Włosy delikatne, 
farbowane lub zniszczone

Normalne i 
zdrowe włosy

Porowate lub naturalne
włosy kręcone

8–10 s: Fale 12–14 s: Delikatne 
loki

16–18 s: Mocne loki



4. Umieścić pasmo włosów we wgłębieniu w kształcie litery U. 
5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk START (nie puszczać). Urządzenie zacznie 

nawijać pasmo na rolkę znajdującą się w nagrzanej tubie. 
6. Po kilku sekundach rozlegnie się kilka sygnałów dźwiękowych. Należy 

wtedy zwolnić przycisk START. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania i przed schowaniem poczekać, 
aż panel termiczny ostygnie. 

To urządzenie nie jest wodoodporne. Podczas czyszczenia produktu 
surowo zabrania się mycia go wodą oraz innymi płynami, aby uniknąć 

zwarć.

∑ Osłona urządzenia nie jest wodoodporna. Urządzenie można czyścić 
szmatką.  

∑ Należy odłączyć urządzenie na czas czyszczenia elementów 
wewnętrznych. Po odłączeniu należy poczekać aż urządzenie ostygnie. 
Do jego czyszczenia należy użyć patyczka kosmetycznego nasączonego 
alkoholem. 

∑ Urządzenie można przechowywać w dołączonym etui. 
∑ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być 
wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec 
potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na 

skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób 
odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego 
wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został 



zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w 
sposób bezpieczny dla środowiska. 

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów 
określonych w obowiązujących dyrektywach WE.


